Kalajoen kylien kehittämisavustusten tukikohteet ja maksatuskäytäntö
v. 2019
1) Yleinen toiminta-avustus
Yleiseen toiminta-avustukseen on varattu 5500 €. Summasta puolet jaetaan kylien
lukumäärän kesken ja toinen puoli kunkin kylän asukasluvun mukaisessa suhteessa.
Tarkoitettu mm. kylätiedotteiden laatimiseen ja postittamiseen, kyläkokousten
järjestämiseen sekä kattamaan muita kylätoiminnan yleisluontoisia kustannuksia.
Maksamisen ehtona on, että yhdistyksen v. 2018 toimintakertomus ja tilinpäätöstiedot
sekä v. 2019 toimintasuunnitelma toimitetaan maaseutupalveluiden toimistoon.

2) Pienimuotoiset investoinnit 50 % max. 3000 €/v.
Esim. pienet koneet ja laitteet, tietokoneet ja tulostimet, rakennusmateriaalit,
telttakatokset, kahviastiastot. Samaan investointikohteeseen ei voi saada peräkkäisinä
vuosina avustusta. Mikäli kyseessä on suurempi investointi, rahoitusta voi hakea esim.
Leaderin kautta.
Suuremman investoinnin suunnittelu- ym. kuluihin voidaan kuitenkin myöntää
avustusta, mikäli kyseisiin kustannuksiin ei saada rahoitusta muualta kuin Kalajoen
kaupungin kylien kehittämismäärärahasta.

3) Markkinointikustannukset 50 % max. 1500 €/v.
Esim. esitemateriaalit, messupaikkamaksut

4) Tiedottaminen 50 % max. 1500 €/v.
Esim. kylien nettisivujen päivitys (ei nettisivujen perustamiseen), lehti-ilmoitukset kylien
järjestämistä tapahtumista

5) Esiintyjien palkkiot 50 % max. 500€/v.
Esim. yhteislauluiltojen vetäjät, tapahtumien luennoitsijat ja esiintyjät

6) Tapahtumat 50 %
Esim. äänentoistolaitteiden vuokrat, tapahtumien ohjelmalehtiset, kyläläisten yhteisten
kurssien ja koulutusten järjestämiskustannukset

7) Tilavuokrat 50 % max. 1000 €/v.
Kylän yhteisen kokoontumistilan käytöstä aiheutuvat vuokrakulut
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8) Kylien omat kokoontumistilat 50 % max. 1000 €/v.
Kylän omistuksessa olevien kokoontumistilojen käytöstä aiheutuvat kustannukset
huomioiden kiinteistöstä saatavat pysyvät vuokratulot

9) Vuoden kyläteko
Kylätoiminnan aktivoimiseksi maaseututoimikunta palkitsee aktiivisesta, uudesta
kylätoiminnasta / tapahtumasta. Maaseututoimikunta arvioi vuosittain kylien uusia
aktivointitoimia ja päättää palkittavasta kohteesta sekä rahallisen palkinnon tasosta
määrärahojen puitteissa. Palkinnon suuruus voi vaihdella vuosittain. Jo ennestään
olemassa oleviin tapahtumiin palkintoa ei voi saada.

Kohtien 2-8 mukaisiin kustannuksiin haetaan avustusta toimittamalla kopio laskusta ja
tosite sen maksusta (esim. tiliote, pankin leima) maaseutupalveluiden toimistoon.
Mikäli kustannuksiin on saatu rahoitusta jonkin toisen tahon kautta, ei tukea voi saada
enää kylien kehittämismäärärahoista.
Lisätietoja; maaseutujohtaja Antti Pulkkinen, puh. 044-4691 251
toimistosihteeri Lea Mattila, puh. 044-4691 256
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